
12+1 BŪDAS SUKURTI POZITYVIĄ  
DARBO APLINKĄ 

  
 

Didžiąją dalį laiko mes praleidžiame darbe, o dėl dabartinio greito gyvenimo tempo 
iššūkių ir streso darbe yra daugiau nei kada nors anksčiau. Gali kilti klausimas: "Kaip 
mes galime prisidėti prie pozityvios darbo aplinkos kūrimo, kai neturime įgaliojimų 
daryti konkrečių pokyčių?". Tiesa ta, jog tam, kad sukurtume palankų darbovietės 
klimatą mums nereikia įgaliojimų, nes labai didelį vaidmenį darbo aplinkos klimato 
kūrime atlieka mūsų požiūris, taigi visi galime prisidėti! 
 
Toliau išvardinami pasiūlymai, kurie gali daryti įtaką žmonėms aplink mus. Mūsų 
kolegos ir vadovas, daro didelę įtaką tam, kaip mes jaučiamės darbe. Geriausias 
būdas pakeisti jų požiūrį, nuotaiką, elgesį yra patiems rodyti pavyzdį, kurį norite 
pamatyti. Jeigu mes rodome pagarbą, pasitikėjimą, kantrybę ir palaikymą, yra 
labiau tikėtina, kad ir patys to sulauksime. Ką dar mes galime padaryti, kad 
sukurtume dar pozityvesnį darbo klimatą? Toliau pateikiami 13 pasiūlymų! 
 
1. Suteikite teigiamą paskatinimą 

 Vertinu, kaip tu... 

 Buvau maloniai nustebintas, kai tu... 

 Man labai patinka dirbti su tavim, nes tu... 

 Aš žaviuosi, kaip tu skiri laiko... 

 Tau labai gerai sekasi... 

 ... 
2. Parodykite dėkingumą 
Padėkokite už ką nors, ką padarė kolega, nesitikėdamas už tai padėkos - būkite 
konkretus apie tai, kas tai buvo ir dėl ko buvo svarbu ar naudinga jums. 

3. Skleiskite džiaugsmą 
Nusišypsokite ir pasakykite "labas" dvigubai daugiau kartų nei įprastai - tik 
šypsokitės nuoširdžiai. 
 
4. Motyvuokite kitus 
Užklijuokite motyvuojantį plakatą, nuotrauką ar citatą, ten kur visi gali ją matyti. 
 
5. Pažymėkite pergales (net ir pačias mažiausias!) 
Pradėkite susitikimą pasidalindami kažkuo pozityviu, kas įvyko jūsų grupėje, 
projekte, užsiėmime ar asmeniniame gyvenime. Paskatinkite kitus padaryti tą patį. 
 
6. Švęskite 
Raskite laiko švęsti kartu su kolegomis, atšvęskite pasiektą tikslą, įgyvendintą 
projektą, gimtadienį, įkurtuves ir t.t.  



 
7. Pakeiskite savo reakcijas 
Kai kažkas su jumis nesutinka darbe, pagalvokite "o kaip įdomu...", vietoj to, kad 
akimirksniu taptumėte gynybiški. "Įjunkite" savo smalsumą ir sužinokite daugiau 
apie kolegos požiūrį. Jums nebūtina prieiti vieningos nuomonės, tačiau gebėjimas 
domėtis tuo, su kuo jūs nesutinkate, jus tik praturtina ir suartina. 
 
8. Pradėkite judėti 
Jeigu susirinkimas vyksta su dviem ar trimis žmonėmis, suorganizuokite 
"pasivaikščiojimo susirinkimą". Išeikite į lauką, kalbėkite vaikščiodami ir įkvėpkite 
daugiau deguonies. Jeigu susirinkime dalyvauja daugiau žmonių - nesėdėkite visą 
laiką vienoje vietoje, sugalvokite kaip galite pajudėti patalpoje. 
 
9. Skatinkite linksmybes 
Įtraukite šiek tiek linksmybių pasirinkdami dieną, kurios metu susitarsite kažkokį 
kostiumą ar dekoruosite savo darbo stalą, pavyzdžiui tai gali būti- skrybėlės diena, 
raudonų kojinių diena, o dekoruoti galite gėlėmis ar tropinių kraštų paveikslėliais. 
Pasitelkite fantaziją! 
 
10. Dalinkitės savo dėkingumu 
Kartą per savaitę užrašykite bent penkis dalykus už kuriuos esate dėkingi darbe ir 
pasidalinkite bent vienu su kolega. 
 
11. Darykite atsitiktinius gerumo darbus 
Padarykite kažką gero, kuriam nors kolegai (ypač tam, kuris to visiškai nesitiki). 
Pasiūlykite savo pagalbą, pavaišinkite skanėstu arba tiesiog paklauskite, kaip kolega 
praleido vakarą/savaitgalį, pasiteiraukite apie kažką, kas vyksta jų gyvenime. 
 
12. Nekalbėkite neigiamai už nugaros 
Kai norite kalbėti apie žmogų, kurio nėra šalia. Pasiklauskite savęs: 
"Ar tai ką aš noriu pasakyti yra: 

 Tiesa? 

 Teigiama? 

 Naudinga? 
Jeigu bent vienas atsakymas yra "Ne" geriau pasilikite šią informaciją sau. 
Sustabdykite kolegą, kuris neigiamai kalba apie kitą kolegą. 
 
12+1. Bendraukite atvirai 
Nebijokite pasakyti tiesiai, kas jums patinka ir kas nepatinka darbe. Neįsižeiskite 
tada, kai jums sako nemalonią tiesą, nepriimkite pastabų dėl darbo asmeniškai. 
Būkite atviri ne tik sakydami, bet ir priimdami. 
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